Заява про реєстрацію
до Електронної митної системи в СР у Режимі передоплати мита
A. Користувач транспортного засобу
Юридична особа
Юридична особа
Правова форма

*
**

Комерційний суд
ЕДРПОУ
IН ПДВ

Запис у комерційному реєстрі (вiддiл, вкладиш
№)або iншому комерційному реєстрі(номер)**

**

ІНПП*

**

**

E-mail *
Мiсцезнаходження органiзацiï - вулиця та номер
Індекс *
Місто *

*

Держава

*

Або
Фізична особа - підприємець
Ім'я та прізвище, або комерційна назва *
Комерційний суд

Запис у комерційному реєстрі (вiддiл, вкладиш
№)або iншому комерційному реєстрі(номер)**

**

ЕДРПОУ **
IН ПДВ

ІНПП

*

**

E-mail *
Місце підприємницької діяльності - вулиця та номер *
Індекс *
Місто *

Держава

*

Або
Фізична особа - непідприємець
Ім'я та прізвище *
Дата народження

Номер паспорта, або паспорта для виїзду за кордон*

*

E-mail *

Громадянство

*

Прописка - вулиця та номер *
Індекс *
Місто *

Держава

*

Б. Особа, яка підписує угоду
Особа
Відношення до транспортного засобу:
Користувач транспортного засобу

*

Повірена особа

Водiй транспортного засобу

Ім'я та прізвище *
Дата народження

Номер паспорта,або паспорта для виїзду за кордон*

*

Номер посвiдчення водiя
Громадянство *
Адреса - вулиця та номер *
Індекс *
Місто
Телефон iз кодом

Держава

*

E-mail

*
Обов'язковi поля для мiсцевих та закордонних користувачiв транспортних засобів
** Обов'язкові поля тільки для мiсцевих користувачiв транспортних засобів
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*

В. Дані щодо оплати
Спосіб оплати мита *
Готівка

Банківська карта

Платіжне доручення (Банкiвський переказ)

Паливна картка

Метод оплати забезпечення / послуги *
Банківська карта

Готівка

Паливна картка
Банківська iнформацiя (у випадку оформлення платіжного доручення вкажiть банківські реквізити)
Назва банку
Код банку
Номер рахунку
IBAN
BIC / SWIFT
Адреса банку
Г. Дані про транспортний засіб
Номерний знак транспортного засобу*
Країна реєстрації *
Види транспортних засобiв*

більше 3,5 т

N2

N3

M2

M3

Кількість осей транспортного засобу*
Клас емiсiï

*

Дозволена максимальна маса транспортного засобу

*

Дозволена максимальна маса составa транспортного засобу з тягачем*
Металiзоване скло або iнша обробка *

Áno

Nie

Д. Документи для перевірки
Свідоцтво про підприємницьку діяльність, концесія, або витяг iз Комерційного
регістру чи інше підтвердження юридичного суб’єкту
Паспорт, або паспорт для виїзду за кордон
Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або реєстрації технічний паспорт
Свідоцтво про реєстрацію та присвоєння ІНПП
Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартiсть
Довiренiсть
У випадку інших перерахуйте
документи
Види транспортних засобiв:
M2- транспортні засоби призначені для перевезення пасажирiв, дозволена максимальна маса яких не перевищує
5
000 кг, а кількість сидячих місць, крім сидіння водія, — восьми;
M3 - транспортні засоби призначені для перевезення пасажирiв, дозволена максимальна маса яких перевищує 5
000 кг, а кількість сидячих місць, крім сидіння водія, — восьми;
N2 - транспортні засоби призначені для перевезення товару, дозволена максимальна маса яких перевищує 3 500 кг, але
не перевищує 12 000 кг;
N3 - транспортні засоби призначені для перевезення товару, дозволена максимальна маса яких перевищує
12 000 кг.
Заявляю, що всі дані наведені повністю та вірно. Заповненням цiєï заяви про реєстрацію надаю згоду на те, щоб
Управляючий зi збору дорожнього мита та/або ним повірені особи зберігали моï дані в електронній формi для ïх
подальшого опрацювання, користування та розгляду рекламацій. Згоден із загальними торговими умовами Управляючого
зi збору дорожнього мита, загальними торговими умовами Оператора системи та тарифом зборiв. Цим уповноважую
Управляючого зi збору дорожнього мита та Оператора системи, щоб зобов'язання, передбачені договірними відносинами,
нараховувалися відповідно до зазначеного способу оплати. Без зазначення одного зi способів оплати, остання
вимагатиметься банківським переказом у валюті євро.
Погоджуюсь iз тим, щоб Управляючий з питань дорожнього митного збору та/або Оператор системи надсилав інформацію
(напр. маркетингового або оперативного характеру) на електронну адресу зазначену в угоді.

Погоджую

Не погоджуюсь

